
UCHWAŁA NR IV/34/2019 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 13 maja 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2017 ze zm.) – Rada Gminy, działając 

na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej, 

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela Powiatowi Puławskiemu: 

1) pomocy finansowej w wysokości 439.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy 

złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2506L 

w Osinach; 

2) pomocy rzeczowej o wartości 24.600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 

00/100) poprzez przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1519L w Żyrzynie od km 0+609 do km 2+190; 

3) pomocy finansowej w wysokości 715.764,00 zł (słownie: siedemset piętnaście tysięcy 

siedemset sześćdziesiąt cztery złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie 

przebudowy drogi powiatowej nr 2515L w Kotlinach od km 6+767,00 do km 8+657,00 i drogi 

1519L w Żyrzynie od km 0+609,00 do km 2+190,00. 

§ 2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3 zostanie udzielona w formie dotacji celowej 

ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na 2019 rok. 

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia udzielonej pomocy zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Puławskim 

a Gminą Żyrzyn. 

§ 4. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Żyrzyn nr III/28/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy Powiatowi Puławskiemu. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.  



§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


